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karjamaal kontrollimata söötmise ning pidamisviiside mõju võõrutatud lehmikute ja 

tiinete mullikate jõudlusele ja tervisele.  

Katse noorveistega viidi läbi ajavahemikul mai kuni september 2021. aastal Ida-Virumaal 

asuvas loomakasvatusettevõttes Purtse Farm OÜ. Katses oli kokku 60 eesti holsteini tõugu 

noorveist. Katsegrupid moodustati vastavalt noorloomade pidamisviisile (laudas ja 

karjamaal) ja füsioloogilisele seisundile (noorveised alates kuuendast elukuust kuni 

rektaalselt tiineks tunnistamiseni ehk lehmikud ja rektaalselt tiineks tunnistatud mullikad 

ehk tiined mullikad). 

Lehmikute ja tiinete mullikate jõudlusandmetes erinevate pidamisviiside (laudas vs. 

karjamaal) vahel statistilisi erinevusi ei leitud. Selle põhjuseks võis olla katsegruppide 

kehamasside suur varieeruvus nii katse alguses ja sellest tulenevalt ka katse lõpus, kui ka 

katseloomade kehamassi määramiseks kasutatud kaalulindi võimalik ebatäpsus. 

Tervisega esines probleeme vähem karjamaal peetud katseloomadel, samas kui 

probleemseid katseloomi esines enam nii lehmikute kui tiinete mullikate laudas pidamisel. 

Respiratoorseid, jalgadega ja reproduktsiooniga seotud probleeme eraldi analüüsides 

pidamisviiside (laudas vs. karjamaal) vahelist statistiliselt olulist erinevust ei leitud. Samas  

võiks esile tuua laudas peetud katseloomade suurema probleemi jalgadega (8 vs. 2 loomal 

30-st), mille peamiseks põhjuseks allapanu nappus betoonpõrandatel ja libedad asemed. 
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In this master 's thesis, the aim of  research was to examine the effects of different feeding 

strategies in the barn and on the pasture during the summer, and effects of these strategies 

on the performance and health of weaned cows and heifers. 

The experiment with young stock was carried out in the period from May to September 

2021 in the livestock farm Purtse Farm OÜ in Ida-Virumaa. A total of 60 young Estonian 

Holstein cattle were tested. The experimental groups were formed according to the type 

of housing of the young animals (barn and pasture) and physiological status (young bovine 

animals from the age of six months until rectal pregnancy and rectally pregnant heifers). 

No statistical differences were found in the performance data of cows and pregnant heifers 

between different housing methods (barn vs. pasture). This could be explained due to the 

large variability in the body weights of the experimental groups at the beginning of the 

experiment and consequently at the end of the experiment, as well as the possible 

inaccuracy of the weight tape used to determine the body weight of the experimental 

animals. 

There were fewer health problems in experimental animals kept on pasture, while there 

were more problematic experimental animals in housing both weaned and pregnant 

heifers. Analyzing respiratory, foot, and reproductive problems separately, no statistically 

significant differences were found between housing (barn vs. pasture). At the same time, 

the bigger problem with the legs of experimental animals kept in the barn (8 vs. 2 out of 

30 animals) could be highlighted, the main ones being the lack of bedding on concrete 

floors and slippery places. 
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Karjakasvatamisel on mitmeid aastaid on järgitud põhimõtet, et kõige olulisem on karjas 

piimalehm. Tänapäeval on aga hakatud aina enam tähelepanu pöörama noorloomade 

kasvatusele, et saada oma karja täienduseks kõrge aretusväärtusega jätkusuutlik põhikarja 

lehm. Selleks tuleb esmalt pöörata olulist tähelepanu vasika kasvatamisele – sünnist kuni 

võõrutuseni. Peale võõrutusperioodi tuleb noorloom hästi ette valmistada tiinestumiseks 

ning tiinusperioodil poegimiseks. Selliseid perioode mõjutavad mitmed tegurid – söötmine, 

söötmiskorraldus ja pidamistingimused. Saavutamaks terve ja tugev kari tuleb arvestada nii 

noorloomade toitainete vajadustega erinevatel kasvu ja arengu etappidel kui ka lähtuda 

looma heaolust. Oluline on rakendada farmi tingimusi arvesse võttes sobiv noorveiste 

üleskasvatamise strateegia. Valikuid on kaks, kas kasutada farmis ainult kontrollitud 

söötmist kogu ülesse kasvatamise perioodi vältel või kombineerida seda suvekuudel 

kontrollimata söötmisega karjamaal. Sellist lähenemist kasutatakse nii võõrutatud 

seemendamata lehmikute kui ka tiinete mullikate osas.  

Eespool toodut silmas pidades seati käesoleva magistritöö eesmärgiks:  

• anda kirjanduse põhjal ülevaade noorkarja üleskasvatamise põhimõtetest  noorveiste 

erinevatel elu etappidel, sh nende toitumusest ja heaolust, noorkarja peamistest 

söötadest ja võõrutatud lehmikute ning tiinete mullikate söötmisstrateegiatest;   

• selgitada suvel eksperimentaalselt loomakasvatusettevõttes Purtse Farm OÜ-s 

võõrutatud lehmikute ja tiinete mullikate kontrollitud ja karjamaal kontrollimata 

söötmise ning pidamisviiside mõju nende jõudlusele ja tervisele.  

 

 

Tänuavaldused  

Avaldan erilist tänu oma juhendajale Meelis Otsale, kes oli väga abivalmis ning aitas kaasa 

heade nõuannetega.   

Tänan oma perekonda, kes mind motiveerisid ja pakkusid igakülgset abi.  

 

SISSEJUHATUS 
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1.1 Piimaveiste noorkarja üleskasvatamise põhimõtted  

 

Karja piimatootmise edukus sõltub suuremal määral noorkarja üleskasvatamise edukusest. 

Sündinud vasikad on suurepärase geneetilise potentsiaaliga, neil on eeldus süüa palju, 

kasvada ja areneda kiiresti ning hiljem lehmana toota palju piima ja elada kaua. Esmaoluline 

on noorkarja teadlik ja eesmärgipärane söötmine ning neile tuleb luua heaolu tagavad 

pidamistingimused. Noorkarja üleskasvatamisel tuleb suurt tähelepanu pöörata kasutatavale 

söötmisskeemile ja optimaalsele seemenduseale, sest need kaks aspekti on omavahel 

bioloogiliselt seotud ning mõjutavad otseselt piimatootmise tasuvust. Järgnevalt antakse 

ülevaade noorkarja neljast üleskasvatamise etapist.  

 

 

1.1.1 Vasikad sünnist kuni võõrutamiseni  

 

Vasikate kasvatamine on olulise tähtsusega jätkusuutliku farmi arendamisel ja paneb aluse 

tulevastele piimaandjatele.  

Noorveise periood kestab sünnist kuni põhikarja viimiseni. Sel perioodil on loomad kõige 

nõudlikumad ning vajavad erilist tähelepanu söötmise ja pidamistingimuste osas (Kiiman 

2021). Vastsündinud vasika haigusresistentsus sõltub ternespiimas leiduvatest 

immunoglobuliinidest. Antikehad kaitsevad looma erinevate infektsioonide eest, nagu 

E.Coli, rotaviirus jt. Vasika esimesel elupäeval toimub immunoglobuliinide vereringesse 

imendumine ilma seedeprotsessi toetuseta (Hulsen 2016). Ternespiima manustatakse 

esimese kolme tunni jooksul, olenevalt immunoglobuliinide sisaldusest 2-4 liitrit ja see  tuleb 

jaotada mitmele jootmiskorrale.  

Kahe esimese elunädala jooksul on vasikaid soovitatav pidada üksikboksides. Alates 

kolmandast elunädalast võib hakata vasikaid pidama grupis. Selline praktika aitab ära hoida 

1. KIRJANDUSE ÜLEVAADE   
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vasikate vahel levivaid nakkuseid esimestel elunädalatel. (Brade jt 2012) Peale 

üksikboksides pidamist liiguvad vasikad gruppi, kus hakkab toimima nende sotsiaalne elu 

teiste liigikaaslastega. Vasikate söötmine ühissulgudes on enamasti tänapäeval 

automatiseeritud, kasutatakse automaatseid söötmissüsteeme. Automaatne söötja tuvastab 

vasika tema respondri järgi ja annab vasikale mitu korda päevas vastavalt etteantud 

jootmisskeemile kindla koguse piima või täispiimaasendajast valmistatud piimajooki. 

Selline söötmissüsteem tagab vasikale hea kasvukiiruse ning lisaks sellele on võimalik 

automaatse söötmissüsteemiga vähendada vasika võõrutamisega kaasnevat stressi (Vasikate 

võõrutamine automaatsöötjast 2017). Kuna ainult piimasöödaga ei tagata vasikale soovitud 

jõudlust, tuleb neile alates teisest elupäevast pakkuda ka startersööta. Kui vasikas on 

startersööda söömisega harjunud, peaks see olema talle igapäevaselt vabalt kättesaadav (Ots 

2019).  Kindlasti peab olema vabalt kättesaadaval puhas joogivesi, sest see soodustab 

vatsamikroobide kasvu ja suurendab startersööda söömust. Hollandi farmis Voorthuizen läbi 

viidud uuringu käigus selgitati välja, et varakult võõrutatud ja madala starteri söömusega 

vasikatel esines ebaühtlast juurdekasvu ning nad olid haigustele vastuvõtlikumad. (Trierum 

2019) Teadlased leidsid, et kui vasikas suudab süüa võimalikult vara 1,5-2,0 kg startersööta 

päevas, võib seda pidada eduka võõrutamise protsessi aluseks. Ehk, et mida varem hakkab 

vasikas startersööta sööma ja mida rohkem ta seda päevas sööb, seda kiiremini jõuab ta 

sobivasse võõrutusmassi ja on võõrutamiseks valmis. Samas katses tõdeti, et 750 g 

startersööta päevas ei ole piisav, ennetamaks võõrutusega kaasnevat stressi ja haiguseid.  

Koresööta hakkavad vasikad üldjuhul tarbima teise elunädala lõpus. Hein ja kuivsilo aitavad 

arendada vatsa motoorikat, stimuleerivad sülje produktsiooni ja soodustavad vatsa 

mikrofloora moodustamist. Vasikate magude arengujärgus tuleb neile sööta väga 

kvaliteetset peenekõrrelist heina ning olulist tähelepanu tuleb pöörata koresööda struktuurile 

– heksli pikkus ja toiteväärtus. Antud tegurid mõjutavad söömust oluliselt. Kolme kuuselt 

suudab vasikas ära süüa 1,0-1,2 kg heina ning kuue kuune vasikas juba kuni 3 kg heina. 

(Pent 2017)  
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1.1.2 Võõrutatud vasikad kuni puberteedieani 

 

Vasikate võõrutus peaks toimuma 2,5-3 kuu vanuselt. Puberteedi-eelses eas vasikad, kelle 

ratsioonis on piisavalt energiat ja proteiini, kasvavad kiirelt ning nende organism kasutab 

toitaineid pigem lihaskoe kui rasvkoe kasvatamiseks (tabel 1). Perioodi eesmärgiks on 

konditsiooni ja kõrguse kasvatamine (Kuidas kasvatada vasikat nii, et ta lehmana saavutaks 

oma toodangupotensiaali 2016). Noorloomade juurdekasv peaks ideaalis olema kõige 

suurem esimesel eluaastal ning teisel eluaastal aeglasem. Kasvuperioodil peab kehamassi 

ööpäevane juurdekasv olema ühtlane ja see ei tohiks ületada ühte kg ööpäevas (Ots 2019). 

Nii toimides arenevad noorveistel korrektselt välja nii organid, koed kui luustik.  Ideaalis on 

kuue kuune vasikas kasvanud pool täiskasvanud looma soovitud kõrgusest ja saavutanud ca 

45-47% esmapoegija kehamassist.  

 

Tabel 1. Noorlooma soovituslik kehamass, ööpäevane juurdekasv ja kuivaine söömus (Ots 

2019) 

Vanus, kuud Kehamass, kg  Kuivaine söömus, 

päevas, kg 

Juurdekasv päevas, g 

1 57 1,3 567 

2 83 2,0 867 

3 110 2,7 900 

4 138 3,5 933 

5 167 4,3 967 

6 196 5,1 967 

 

Üle poole aasta vanuse noorveise ratsioonis on koresööta (silo, heina)  kuni 2% kehamassist. 

Samas ei taga ainult koresööda söötmine vajalikku toitefaktoritega varustatust, sest 

noorveised ei jõua seda piisavalt süüa. Seepärast on otstarbekas sööta võõrutatud vasikatele 

vabalt ja alates viiendast elukuust piiratult (1-2 kg päevas) jõusööta, mis võiks koosneda 

näiteks kolmest osast odrajahust ja ühest osast rapsikoogist, lisaks noorlooma mineraal-

vitamiin sööt. Väga oluliseks tuleb pidada koresööda kvaliteeti, sest vastasel korral on selle 

söömus eeldatavast väiksem ja puudujääk tuleb katta jõusöödaga. Kui seda ei tehta kannatab 

noorloomade areng, kasv pidurdub, immuunsus langeb ja nad võivad haigestuda. (Ots 2019)  
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1.1.3 Lehmikute puberteet, ind ja seemendamine 

 

Lehmikud hakkavad indlema umbes ca 275 kg raskuselt ja nad on siis üldjuhul kaheksa kuni 

üheksa kuud vanad (Ots 2019). Selleks ajaks on lehmikud saavutanud hea isu ja nende võime 

tarbida sööda kuivainet on suur. Samas on nende toitefaktorite vajadus varasemast väiksem.  

Puberteedieas lehmikutel hakkavad esimeste innatsüklite jooksul udara koed kiiremini 

kasvama kui teised organismi koed. Sellel ajal lehmikuid liiga energiarikka söödaratsiooniga 

söötes suureneb udaras enam rasvkoe kui alveolaarse näärmekoe osa, samuti hakkab rasv 

ladestuma reproduktsiooniorganite ümber. Energia liig pärsib ka mullikate arengut ja kasvu 

toetava kasvuhormooni toimet (Brade jt 2012). Seepärast tuleb hoolikalt jälgida lehmikute 

söötmist ja toitumust, et vältida nende rasvumist. Hea silo korral tuleb ratsiooni kindlasti 

lisada kuiva koresööta (heina, põhku), kehva silo korral aga jõusööta. Puberteediaegne õige 

mullika arengu ja kasvu kindlustamine toob kaasa esimesel laktatsioonil oluliselt suurema 

piimatoodangu (Scholze 2015). 

Lehmikute õigeaegsel tiinestumisel on tähtis tunda veiste seksuaalkäitumist. Inna korral 

looma käitumine muutub, mis on inna avastamise aluseks. Inda peaksid mullikad hakkama 

näitama olenevalt kasvukiirusest ja kehamassist juba alates üheksandast-kümnendast 

elukuust. Sellel perioodil peaks ideaalis mullikaid mõõtma ja kaaluma, et otsustada kõige 

õigema seemendusaja üle.  

Innaeelne periood kestab kuni ühe ööpäeva ning sel ajal otsib loom meelsasti teiste loomade 

või pulli seltsi. Iseloomulikeks tegevusteks on teistele peale kargamine, rahutu olek ning 

häälitsemine. Inna kestvus on loomal lühiajaline - erinevalt paljudest teistest imetajatest, 

eralduvad lehmal munarakud alles kümme tundi pärast innatunnuste ilmnemist.  Parim aeg 

seemenduseks on 12-18 tundi peale inna algust. (Poikalainen 2006) 

Lehmikute kehamass esmakordsel seemendamisel peaks olema ca 375 kg ja nad peaks olema 

siis 14 kuud vanad. Esimesest seemendamisest peaksid tiineks jääma enam kui 60% 

loomadest. Ebaõnnestunud tiinestumise korral võib loomadel märgata häbemest eritust või 

verd, mis on märk sellest, et ind on lõppenud ja sellist looma seemendada ei tohi.  Sellise 

olukorra puhul indleb loom uuesti tavaliselt 18-19 päeva pärast. Mullikad indlevad iga kolme 

nädala järel. (Kalmus jt 2015)  
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Farmis võib tekkida probleeme ka mullikate mitte tiinestumisega. Siinkohal võib loetleda 

mitmeid erinevaid probleeme: loomad ei saa inda näidata fikseeritud pidamise tõttu, farmis 

ei ole inna avastamise rutiini, aga ka seemendusega seotud aspektid nagu seemendustehnika, 

sperma kvaliteet ja selle ettevalmistus ning esineda võib ka embrüonaalset suremust (Kalmus 

jt 2015).  

 

 

1.1.4 Tiined mullikad  

 

Õiged söötmis - ja pidamisvõtted on noorkarja sigivust silmas pidades olulised. Hästi 

arenenud ja kasvanud noorkari on lehma eas produktiivne ning suudab karjas püsida pikka 

aega ning tänu sellele annab suure majandusliku kasu (Jaakma, Jalakas 2018). Mullikate 

optimaalne kasv tiinuse perioodil peaks jätkuma, vältida tuleb nende rasvumist.  Sellel 

perioodil on noorloomade kuivaine söömus hea, samas toitefaktorite vajadus mõõdukas. 

Seepärast on rasvumise vältimiseks otstarbekas söödaratsiooni lisaks silole lisada ka heina 

ja/või põhku. Mullikate rasvumine tiinuse ajal võib põhjustada nii rasva ladestumist 

sünnitusteedesse kui ka liiga suure loote kasvu, mis võib põhjustada raskeid poegimisi. 

(Kalmus jt 2015; Pentjärv 2016) Loomade optimaalne toitumus enne poegimist aitab neil 

peale poegimist negatiivsest energiabilansist kiiremini väljuda (Ots 2019). 

Kolmel viimasel tiinuse kuul loote kasv kiireneb ning sellepärast on tasakaalustatud ratsioon 

emaslooma ja vasika tervise seisukohast oluline (Hoffman jt 1996). See aitab lootel 

eesmärgipäraselt kasvada ja areneda ning kindlustab mullikal poegimisjärgselt hea 

kvaliteediga ternespiima.  

Ligikaudu kolm nädalat enne loodetavat poegimist tuleks alustada poegimiseelse 

söödaratsiooni söötmisega, et mullikad poegimiseks hästi ette valmistada. Udar ja loode 

arenevad ja kasvavad tiinuse lõpus kiiremini. Sellest tulenevalt suureneb lõpp-tiinete 

mullikate energia ja teiste toitefaktorite tarve. Kuivaine söömust poegimise eelselt aga 

väheneb mõnevõrra. Eelpool toodust lähtuvalt on vaja suurendada poegimiseelse perioodi 

söödaratsiooni toitefaktorite sisaldust, et katta kasvava loote ja udara näärmekoe jaoks 

vajalik energia-, proteiini ja ka teiste toitefaktorite tarve. (Underwood jt 2006). Ratsioonis 
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tuleks vältida keedusoola, sest see võib põhjustada udaraturse teket. (Kuidas kasvatada 

vasikat nii, et ta lehmana saavutaks oma toodangupotentsiaali 2016)  

Mullikate soovitatav esmapoegimise vanus on 23-24 kuud ning siis peaks nende kehamass 

olema ca 600 kg (Ots 2019).  

 

 

1.2  Noorkarja toitumus ja selle hindamine     

 

Nii nagu noorloomade kehamassi ja juurdekasvu erinevatel kasvamise perioodidel tuleb 

jälgida ka nende toitumust. See annab mitteinvasiivse markerina küllaltki head tagasisidet 

farmi noorloomade söötmise olukorrast. Silmas tuleb pidada, et noorloomade toitumuse 

hinne suureneb nende vanusega (joonis 1). Toitumust hinnatakse saba juures lohus olevas 

nahavoldi palpeerimise teel. Sinna ladestuv rasvakiht määrabki ära noorlooma toitumuse. 

Kui rasvakihti on kergelt tunda on noorveise toitumuse hinne 3,0 palli, kui rasvakihti tunda 

ei ole, siis on toitumuse hinne väiksem kui 3,0 palli ja kui on rohkelt tunda, siis on toitumuse 

hinne üle 3,0 palli. Kui noorloomi söödetakse esimesel kasvuaastal liiga energiarikka, kuid 

samas proteiini vaese ratsiooniga, siis on neil suurem oht rasvuda nii puberteedi eas kui teisel 

kasvuaastal. Farmi noorloomade söötmine peab olema korraldatud nii, et seemendusealiste 

mullikate toitumus oleks 3,0 hindepunkti (joonis 2). Lõpp-tiine mullika toitumus ei tohi aga 

ületada 3,5 hindepunkti. See aitab ära hoida raskeid poegimisi ning pärast poegimist rasvade 

ainevahetusega seotud haiguste, nagu ketoos jt teket. (Ots 2019)  



12 

 

 

Joonis 1. Noorlooma välimiku hindamine (Veepro 2022). 

 

 

Joonis 2. Noorlooma kasvudiagramm (Veepro 2022). 
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1.3  Võõrutatud noorkarja söötmiseks kasutatavad söödad  

 

Loom saab ainevahetuseks vajalikke orgaanilisi aineid ja mineraalelemente, ning energiat 

söötadest. Paraku ei ole aga söötade keemiline koostis enamasti loomade tarbega kooskõlas. 

Taimed, mis annavad loomadele põhiosa söötadest, valmistavad liigiomaseid aineid 

niisugustes kogustes, nagu seda on vaja antud taimeliigi elutegevuseks, mitte aga sel määral, 

et optimaalselt loomade tarbeid katta. Sellepärast pole naturaalsed söödad peaaegu kunagi 

täisväärtuslikud. Enamasti on neis ka loomadele mittevajalikke aineid nagu räniühendeid, 

liigispetsiifilisi alkaloide ja glükosiide, ligniini jms. 

Igal söödal on omad kindlad omadused: keemiline koostis, toiteväärtus, söödavus, 

maitseomadused jne. Sellest lähtuvalt võib söötasid liigitada mitmeti, näiteks mahlakateks 

söötadeks (väikese kuivainesisaldusega), koresöötadeks (suure toorkiusisaldusega), 

jõusöötadeks (suure energiasisaldusega), proteiinisöötadeks (suure proteiinisisaldusega) jne. 

Piimaveiste noorkarja põhilisteks söötadeks on mahlakatest söötadest karjamaa rohi ja silo, 

koresöötadest hein ja põhk, jõusöötadest teraviljad ja proteiinsöödad, aga kindlasti vajavad 

nad ka mineraal-vitamiin sööta. 

 

 

1.3.1 Karjamaa rohi 

 

Suure osa haljassöötadest saavad loomad suvel karjamaalt. Karjamaid on kahte sorti: 

kultuurkarjamaad ja looduslikud karjamaad. Piimaveiste noorkarja karjatatakse enamasti 

kultuurkarjamaadel. Selleks rajatakse kõrge toiteväärtusega, hästi söödavate heintaimede 

segudega karjamaad. Karjamaasegude koostamisel tasub seemnesegudesse võtta karjatamist 

taluvaid heintaimeliike ja sorte. Valikul tuleks lähtuda rohumaa rajamise eesmärgist ehk et 

milliseid loomaliike soovitakse karjatada. Karjatamiseks sobilikud heintaimed on: valge 

ristik, lutsern, põldtimut, harilik aruhein, karjamaa raihein, aasnurmikas jt (Bender  2006).  
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Rohusöötade keemiline koostis sõltub taimede kasvufaasist. Noor rohi on energia, proteiini- 

,vitamiinide ja mineraalelementide rikas ja seedub kergesti. Oluliseks näitajaks on 

karjamaarohu toorkiusisaldus. Kui noore rohu kuivaines on toorkiudu 20-25%, siis 

ülekasvanud rohus on see 30%. Rohu vananedes suureneb nende kuivaine ja kiudainete 

sisaldus, nende toiteväärtus aga väheneb. (Tölp 2007)  

Eesti Maaviljeluse Instituudi poolt läbi viidud uurimuste tulemusel selgus, et karjamaarohi 

on rohusöötadest kõige suurema toiteväärtusega. Selle keskmine metaboliseeruva energia 

sisaldus kuivaines on 10 MJ/kg, rohusilos aga 9 MJ/kg ja heinas 8 MJ/kg. Siin on kindlasti 

oma osa heintaimede kasvufaasil. Hea loomakasvatuse praktika eeldab, et karjatamiseks 

kasutatakse noort rohtu. Siloks koristatakse kõrrelisi heintaimi kas loomise alguse või 

loomise lõpu kasvufaasis ja liblikõielisi heintaimi õiepungade moodustamise lõpu 

kasvufaasis. Reeglina alustatakse heinateoga vahetult pärast silokoristust ja siis on 

heintaimede toiteväärtus antud arengufaasis veel rahuldav. (Kass jt 2021)  Erinevatest 

farmidest kogutud andmete põhjal näitasid karjamaarohu, silo ja heina keemiline koostis ja 

toiteväärtus väga suurt varieeruvust. (Tamm 2005) uurimuse tulemusel selgus, et 

karjamaarohu toiteväärtus sõltub suuresti karjamaale külvatud seemnesegust, ilmastikust ja 

karjamaa hooldamisest. Heas karjamaarohu kuivaines oli katseandmetel 17-22% proteiini ja 

20-24% toorkiudu. Kevadel karjatamisega varakult alustamine võimaldas saada karjamaalt 

kogu suveperioodiks hea proteiinisisaldusega karjamaarohu. Older (2011) märgib, et rohu 

metaboliseeruva energiasisaldus varieerub kuivaines 8-12 MJ piires. Kui vanas 

karjamaarohus on seda üldjuhul alla 10 MJ, siis noores karjamaarohus kuni 12 MJ kuivaines. 

Proteiinisisaldus on noores karjamaarohus üldjuhul 18-28% ja vanas 12-16% kuivaines.  

Kvaliteetset karjamaarohtu söövad loomad isukalt ning suurtes kogustes. Sõltuvalt 

kehamassist võib kuni ühe aasta vanune noorloom süüa 10-20 kg, üle aasta vanune lehmik 

aga 25-35 kg päevas. Arvestatakse, et näiteks 250 kg aastane lehmik tarbib rohtu umbes 

kümme korda vähem oma kehakaalust ehk 25 kg. (Tölp 2007) 
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1.3.2 Silo  

 

Silo on tänapäeval piimaveiste söötmisel põhiliseks söödaks, mille kvaliteet määrab nii 

söömuse, toodangu, sigivuse ja tervise ning sellest tulenevalt piimatootmise tasuvuse. 

Silotootmine sisaldab endas mitmeid tööoperatsioone alates põllu rajamisest kuni sööda 

väljalaadimiseni hoidlast. Silokultuuri valik sõltub olemasolevast mullast. Eestis 

kasvatatakse silokultuuridena peamiselt kõrrelisi ja liblikõielisi heintaimi ning 

tervikkoristatud teraviljana maisi ja teisi teraviljasid. Silo valmistamisel on oluline kinni 

pidada õigest silo valmistamise tehnoloogiast (Kass jt 2021).  

Silo fermentatsiooniprotsess on keerukas mikrobioloogiline protsess, mille tundmine on 

aluseks hea ja kvaliteetse silo tootmiseks. Silo sileeritakse – konserveeritakse ja säilitatakse 

happelises anaeroobses keskkonnas. Protsessi käigus kasutavad anaeroobsed mikroobid 

silomassis leiduvaid suhkruid oma elutegevuseks ning hakkavad paljunema – toimub 

süsivesikute anaeroobne lagundamine ehk käärimine. Käärimise tulemusel tekivad 

silomassis orgaanilised happed – peamiselt piimhape, vähesel määral ka äädikhapet ja 

propioonhapet. Välistatud ei ole ka võihape ja alkohol. (Tölp 2007) 

 Piimhape on kvaliteetse silo peamiseks happeks ning peab moodustama sileerimisel 

tekkinud hapete kogusummast vähemalt kuni 70%. Piimhape, olles kõige tugevam 

orgaaniline hape silos mõjutab kõige enam ka silo pH-d. Teise happena leidub silos kindlasti 

äädikhapet, kuid selle sisaldus peaks silos jääma alla 20 g/kg kuivaines. Sellest kõrgem 

äädikhappe  sisaldus  silos viitab sileeritava materjali madalale kuivainesisaldusele, milles 

on palju proteiini, vähe suhkruid ja suur puhverdusvõime. Samuti peegeldab see silo 

valmistamisel ja säilitamisel tehtud vigu, nagu pikk hoidla täitmise aeg ja õhulekete 

esinemine. Väga märjast silost (kuivaine sisaldus alla 20%) võib leida ka propioonhapet. 

Suurem propioonhappe sisaldus kui 1 g/kg kuivaines viitab silo riknemisele. (Kass jt 2021) 

Ebasoovitavaks fermentatsiooniproduktiks silos on võihape, heas silos seda olla ei tohi. Kui 

aga sileeritavat materjali ei närvutata ja selle puhverdusvõime on suur siis võivad silos 

hakata arenema võihappebakterid ehk klostriidid. Reeglina on võihapet sisaldava silo 

energiasisaldus madal ja kergesti seeduvad süsivesikud on lõhustunud. Võihapet sisaldava 

silo söötmisel tuleb olla ettevaatlik, sest see metaboliseerub imendumise käigus vatsaseinas 
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ketoonkehaks – β-hüdroksuvõihappeks, mis võib põhjustada alimentaarset ketoosi. (Kass jt 

2021)  

Lisaks fermentatsioonikvaliteedile mõjutab silo keemilist koostist ja toiteväärtust 

kasvatatava taime liik, kasvufaas niitmisel ja kasvutingimused. Kui taimede koristamisel 

siloks hilinetakse siis selle energia ja toitainete sisaldus väheneb ning kiudainete sisaldus 

suureneb. Sellega kaasneb aga silo seeduvuse ja sellest tulenevalt ka energiasisalduse 

vähenemine.  

Organoleptiliselt hinnates on hea kvaliteediga rohusilo värvus enamasti oliivroheline ning 

lõhn meeldivalt hapukas. Ebakvaliteetse silo puhul on värvus pruun ning silosse tekib 

mitmeid ebameeldivaid ja spetsiifilisi lõhnu, nagu äädika, rääsumise või isegi sõnniku lõhn. 

Samas silo kvaliteedi hindamisel ainult organoleptilisest vaatlusest ei piisa ja sellepärast 

tuleb kõik silopartiid laboratoorselt analüüsida (Tölp 2007).  

Kuivaine söömust peetakse loomadel piiravaks teguriks energia ja toitainete varustatuse 

kohapealt. Söödava kuivaine kogus sõltub looma kehamassist (tabel 2) ja sööda kvaliteedist.   

Silo, mille taimerakukesta ainete (tselluloosi, hemitselluloosi ja ligniini) sisaldus on suur, on 

söömus väiksem ja vastupidi. See on otseselt seotud seedeorganite täituvuse ja sööda 

liikumise kiirusega seedetraktis (Kärt 2011). Oma osa silo söömusele on selle 

fermentatsiooni kvaliteedil. Kui silo pH selle söömust otseselt ei mõjuta, siis silos olevate 

hapete kogusumma aga küll. On leitud, et silo söömus hakkab märgatavalt vähenema kui 

selle hapete koguhulk on suurem kui 150 g/kg kuivaines (Kalmus jt 2015). Ka silosse 

tekkinud happed üksikuna võivad mõjutada selle söömust. Näiteks väheneb silo söömus kui 

selles on äädikhapet enam kui 20 g/kg kuivaines, aga ka silo suurem propioonhappe sisaldus 

pärsib söömust (Kalmus jt 2015). Siinkohal ollakse pigem arvamusel, et eelnevalt nimetatud 

happed on ainult indikaatoriteks ja tegelikult söömust pärssivad ühendeid ei ole veel täpselt 

kindlaks tehtud. Nii nagu see on näiteks teada silo suure võihappesisalduse korral. Võihapet 

tootvad klostriidid lagundavad muuhulgas ka taimevalku biogeenseteks amiinideks, mis 

pärsivad vatsakontraktsioone ja seetõttu väheneb söödaosakeste liikumise kiirus 

seedekanalis ja sellest tulenevalt ka söömus (Kärt 2011).   
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Tabel 2. Kuivaine söömus ning noorveiste ratsiooni energia – ja proteiinisisaldus kuivaines 

(Brade jt 2012) 

Kehamass, kg Kuivainesöömus, 

kg/päev 

Metaboliseeruv 

energia, MJ  

Proteiin, g 

150 3,2-3,5 10,9-11,9 155-170 

250 5,2-5,4 10,4-10,8 115-120 

350 6,6-8,6 10,4-11,1 120-125 

450 7,5-8,6 10,0-11,5 115-130 

550 8,4-10,2 10,1-12,3 115-140 

 

 

 

1.3.3 Hein ja põhk  

 

Hein on toorkiurikas kuivatatud koresööt. Aastakümneid tagasi oli hein piimaveiste 

peamiseks talviseks söödaks, täna on hein aga heaks täienduseks silole. Heina tehakse 

peamiselt kõrreliste heintaimedest, sest need kuivavad kiiremini ja ühtlasemalt. 

Liblikõielised heintaimed kuivavad aeglasemalt, eriti jämedam varre osa ja neil on põllukadu 

varisenud lehtede näol suurem (Kass jt 2021). Heina söövad loomad meelsasti. Noorveistele 

võib heina sööta ka ainsa söödana, aga kuivõrd heina toiteväärtus on ca ühe MJ võrra 

kuivaines silost madalam, siis võetakse seda söödaratsiooni olenevalt noorveise vanusest 1-

3 kg päevas (Tölp 2007).  

Põhk on peamiselt teraviljakasvatuse kõrvalsaadus, vähem kasutatakse rapsipõhku. 

Teraviljapõhu peamise osa moodustavad kõrred, millele lisanduvad lehed ja teradest 

vabastatud viljapead. Söödaks kasutatakse enamasti suviviljapõhku, sest suviviljade 

kasvuperiood on lühem ja saadud põhk vähem puitunud. Põhu toiteväärtus on suure 

toorkiusisalduse (üle 40% kuivaines) tõttu väike (6-7 MJ kg kuivaines). Loomadele 

söödetakse põhku väikestes kogustes (1-2 kg päevas) ja soovitatavalt tuleb see enne söötmist 

hekseldada (Tölp 2007).  

Heina ja põhu säilitamiseks peab kuivaine olema vähemalt 80-85%.  Selline kuivusaste on 

tuntav kui hein või põhk sahisevad ja taimevarred on elastsed, painduvad või murduvad 

osaliselt. Heina valmistamiseks ja põhu koristamiseks tuleb valida sobiv ilm kasutatava 

materjali võimalikult kiireks kuivatamiseks. Kui koresööda piisav kuivaine on põllul 

kuivatamisega saavutatud, siis pakitakse see harilikult rullidesse ja heast sööda tootmise 
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tavast kinni pidades ladustatakse farmi juures olevasse katusega kaetud hoidlasse (Kass jt, 

2021). Kui aga koresöötade kuivatamisel ei saavutata selle säilimiseks vajalikku 

kuivainesisaldust, siis rullides olev hein ja põhk kuumenevad ja selle tagajärjel kutsutakse 

esile hallitusseente kasv ning sööda riknemine. (Older 2011)  

Nõuetekohaselt kuivatatud hein on roheka värvusega ning meeldiva ja aromaatse lõhnaga 

ning sobib hästi noorveiste söödaratsiooni. Kui hein niidetakse varases kasvufaasis (õisikute 

loomisel) ja see on ladustatud heades hoiutingimustes, siis on selle väärtus ja seeduvus 

võrreldav siloga. Samas heintaimede hilisemas kasvufaasis niitmisel suureneb küll heina 

kuivainesisaldus, kuid suurest taimeraku kestaainete sisaldusest on selle seeduvus ja sellest 

sõltuv energeetiline väärtus ning proteiinisisaldus märgatavalt väiksem kui silos (Jaakkola 

2013). Kvaliteetne põhk on helekollane ja kõrtel tugev läige. Säilitamisel põhk tuhmub ja 

muutub hallikamaks. Niiskelt hoiustatud põhk kaotab läike, liigiomase värvuse ning rikneb 

kiiresti (Kass jt 2021).  

 

 

1.3.4 Jõusöödad 

 

Jõusöödad on söödad, mis sisaldavad palju energiat. Nendeks on peamiselt teraviljad, aga 

ka proteiinsöödad nagu õlikultuuridest õli eraldamise käigus järgi jäänud koogid ja šrotid.  

Enne söötmist teravili üldjuhul muljutakse, jahvatatakse või konserveeritakse hoidmaks 

sügisel kokku kuivatamise kuludelt. Muljutuna saab veistele sööta teraviljadest otra ja kaera. 

Kõvad teraviljad nagu nisu, rukis, tritikale aga ka imporditav mais tuleb enne söötmist 

kindlasti jahvatada. Vastasel korral nende seeduvus väheneb ja loomad eritavad seedumata 

jäänud teravilja roojaga. Teravilja põhiliseks energiaallikaks on tärklis, kuid selle sisaldus 

on liigiti erinev (tabel 3) ja seetõttu varieerub ka teraviljade energiasisaldus. Proteiinisisaldus 

on teraviljades suhteliselt väike. Tärklise ja ühtlasi ka energiasisaldus on suurim maisis 

(tärklist ca 70% ja metaboliseeruv energia 14 MJ kg kuivaines), väiksem aga kaeras (tärklist 

ca 46% ja metaboliseeruv energia 11,9 MJ kg kuivaines) (Sikk 2004). Tärklis on loomade 

poolt hästi söödav ja suhteliselt kergesti ka seeditav. Mäletsejaliste puhul tuleb aga silmas 

pidada tärklise struktuurist tulenevaid seeduvuse eripära vatsas. Nimelt hargneva ahelaga 

tärklise struktuur, kus hargnemise kohal on glükoosi molekulide vahel α-1,6 
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glükosiidsidemed, jäävad mikroorganismidel ensüümi isomaltaas puudusel hüdrolüüsimata. 

Samuti takistavad nimetatud sidemed tärklise lineaarse struktuuri hüdrolüüsi, mille 

tulemusena näiteks maisijahus olev tärklis seedub vatsas ainult ca 50% ulatuses. Eestis 

kasvatatavad teraviljad seeduvad kõik vatsas peaaegu täielikult, kuid nende hüdrolüüsiks 

kulub erinev aeg. Oder seedub kolme tunniga, nisu, rukki ja tritikale seedumiseks kulub viis 

tundi ja kaera seedumiseks 9 tundi (Sauvant, van Milgen 1995). Noorveistele söödetakse 

harilikult otra, selle tärklis seedub vatsas kiiresti ja fermentatsioonil tekkinud lenduvad 

rasvhapped ning piimhape stimuleerivad eesmagude arengut hästi. Ka kaer on heaks 

energiaallikas, kuid sisaldab võrreldes teiste teraviljadega rohkem kiudaineid. Harvem 

kasutatakse nisu ja rukist, sest need sisaldavad kleepvalku ja võivad suurema kogusena 

söötes kiideka lehed omavahel kokku kleepida ja seedetalituse peatada. (Oll 1993)  

 

Tabel 3. Mõndade teraviljade keemiline koostis (Jaakkola 2013) 

Sööt Toorproteiin 

g/kg KA 

Toorkiud 

g/kg KA 

Toorrasv 

g/kg KA 

Tärklis 

g/kg KA 

Kooritud kaer 162 22 94 650 

Rukis 110 28 20 650 

Nisu, üle 76 kg/hl 125 23 22 680 

Oder, üle 62 kg/hl 126 49 22 580 
 
hl=hektoliiter (100 liitrit) 

 

Proteiinirikaste söötade alla kuuluvad peamiselt õlitaimede ja kaunviljade seemned. Lisaks 

sööda proteiinisisaldusele tuleb ka söötmisel arvestada proteiinirikka sööda muid omadusi 

ja koguratsiooni koostist (Ellä jt 2013). Kui seemnetest on taimeõli välja pressitud või 

ekstraheeritud, jääb alles loomadele väga sobiv ja proteiinirikas kook või šrott. Söödaks on 

sobilikud näiteks raps, rüps, soja ja päevalillest valmistatud tooted. Väga head proteiini 

rikkad söödad on näiteks sojašrott  ning rapsikook- ja šrott (proteiinisisaldus kuivaines 

vastavalt 50%, 34,2% ja 38,2%) (Sikk 2004).  

Liigse proteiini söötmisega võivad kaasneda ka probleemid – loomad võivad püsida küll 

heas toitumuses, kuid proteiini üle söötmise korral võib see põhjustada tervise riske (nt 

ammoniaagi mürgistus) ja ka majanduslikke probleeme. Rahaliselt kallist proteiinisööta ei 

kasuta looma organism ülesöötmise korral mitte valkude ainevahetuses, vaid sellest 

saadavad aminohapped kasutatakse ära kas energiaallikana või desamiinitakse hoopis 

ammoniaagiks. Viimane aga muudetakse maksas karbamiidiks ja eritatakse organismist 

uriiniga.  
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 1.3.5 Mineraal- vitamiin söödad 

 

Mineraal-vitamiin söödad sisaldavad loomadele vajalikke mineraalelemente ja vitamiine. 

Eestis kasutatakse farmides  tavaliselt noorkarjale mõeldud valmis segusid, mida söödetakse 

vastavalt loomade vanusele 50-150 g päevas. Samas, söödaratsiooni koostades on 

otstarbekas kontrollida kas söödetav valmis segu katab ikka noorveiste mineraalelementide 

ja vitamiinide tarbe (tabel 4). Mineraalelementide juures tuleb arvesse võtta ka põhisöötades 

sisalduv. Ratsiooniga söödetav ei tohiks iga üksiku elemendi osas olla tarbest suurem kui 

25%. Lisaks tuleb jälgida mineraalelementide vahelist suhet, näiteks kaltsiumi ja fosfori suhe 

peab olema 2,0- 2,3:1-le (Ots 2019). Vitamiinide normeerimisel praktikas söötade 

vitamiinisisaldust arvesse ei võeta, kuivõrd nende määramine on väga kallis ja nende 

sisaldus on väga varieeruv. Mäletsejaliste puhul on oluline katta eeskätt rasvlahustuvate 

vitamiinide A, D ja E vajadus. K vitamiini leidub rohusöötades rohkelt ja vees lahustuvaid 

vitamiine sünteesivad piisavas koguses vatsabakterid. Noorveiste vitamiinitarbe 

rahuldamise kohta on uuritud USAs ja Kanadas. Nende andmetel normeeritakse 150 kg 

raskusele noorveisele 15,9 mg karotiini (A-vitamiini provitamiin) ja 1000 RÜ D-vitamiini. 

Suurematele loomadele ainult karotiini (Oll 1995).  

Mineraalainete ja vitamiinide puudus võib loomadel põhjustada erinevaid probleeme – 

ainevahetushäired, noorlooma kasvu peetust, toodangu vähenemist, vastupanuvõime langust 

haigustele. Kõige rohkem võivad kannatada vitamiini vaeguse all tiined- ja noorloomad, 

kellel vitamiinitarve on suur (Tölp 2014).  
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Tabel 4 . Lehmikute päevane mineraalainete ja vitamiinide vajadus (Karelson 1985) 

Vanus, 

kuu 

Ööpäevane 

massi-iive, g 

Kehamass, 

kg 

Päevane söödavajadus 

Makroelemendid Keedusool, 

g 

Vitamiinid 

Ca, g P, g A, 

RÜ 

D, 

RÜ 

E, 

mg 

2-4 750 50-120 25 17 13 21,4 1,7 91 

5-6 750 120-165 33 23 23 38,9 3,3 176 

7-9 700 165-230 40 25 33 57,4 2,9 244 

10-12 750 230-295 50 30 40 66,7 3,4 284 

13-15 600 295-350 55 35 45 76,1 3,8 324 

16-18 550 350-400 65 40 50 78,2 3,9 330 

19-24 450 400-481 70 50 55 82.7 4,2 352 

 

 

1.4 Seemendamata lehmikute ja tiinete mullikate söötmisstrateegiad  

 

Võõrutusjärgselt peavad vasikad jätkama kasvamist ning arengut, sõltumata organismi 

füsioloogilistest muutustest ja võõrutusest tulenevast lisastressist. Oluline on tagada 

tasakaalustatud söödaratsioon, et noorveistel säiliks võõrutuseelne hea kasvukiirus ja areng 

puberteedieani sealt tiinestumiseni ning esimese poegimiseni. Erinevad uuringud on 

näidanud, et toitefaktorite puudust esineb mullikate söödaratsioonides tihti (Geisler 2014). 

Paljudes farmides on mugavaks tavapraktikaks sööta noorveistele lüpsilehmade poolt 

sorteeritud ja söömata jäänud sööta. Esmapilgul võib see küll tunduda majanduslikult 

kasulik, kuid pikas perspektiivis ei taga piimakarja ülejääkidest koosnev söödaratsioon 

kasvavatele lehmikutele sobivas koguses ja vahekorras vajalikke toitefaktoreid.  

 

 

 1.4.1 Lehmikute karjatamine 

 

Ajalooliselt on Eestis piimaveiste söötmine toimunud suveperioodil karjamaadel. Seda on 

soosinud meie kliimavöötme ilmastik– ei ole liiga kuum ja on parajalt sademeid ning see on 

omakorda mõjutanud soodsalt rohukasvu. (Bender 2006) 
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Karjatamisega alustatakse kevadel varem, et vältida rohu vananemist esimese 

karjatamisringi ajal. Tavaliselt alustatakse karjatamist maikuu esimeses dekaadis, kui 

maapind on tahenenud ning rohu kõrgus on umbes 10 cm (Older 2011). 

Karjatamisperioodi pikkus on Eestis keskmiselt 4,5-5 kuud (140-150 päeva) (Tölp 2007). 

Euroopas aga olenevalt geograafilisest asukohast 6-9 kuud.  

Väga levinud on karjamaadel karjatamine näiteks Iirimaal, Austraalias ja Uus-Meremaal, 

sest seal on rohkesti rohumaid ja kliima rohukasvuks soodne. Selliste riikide piimandus on 

orienteeritud välisturule ning piima tuleb toota võimalikult väikeste kuludega (Poikalainen 

2006).  

 

Loomade karjatamisel karjamaadel tuleb need varustada karjaaedade ja – teedega ning 

jootmiskohtadega. Efektiivsemaks karjatamiseks tuleb korraldada süsteemne karjatamine, 

mis arvestab karjamaade saagikust ja selle looduslikke olusid. Kevadel ja varasuvel on rohtu 

rohkem ning kesk suvel ja sügisel on varud väiksemad ning siis tuleks vajadusel lehmikutele 

toitefaktorite katmiseks sööta lisasööta. Samuti tuleb karjamaadel arvestada loomade 

arvuga. Kui loomi on väiksel karjamaal palju, siis rohtu kõigile ei jagu, kuid samas ka 

loomade vähene hulk suurel karjamaal põhjustab rohu maha tallamisel sööda kadu. 

Mullikate ekstensiivsel karjatamisel võib osa taimestikust vananeda ning loomad saavad ja 

võivad valida paremat rohtu. Vastandiks võib olla intensiivsel karjatamisel karjamaa puhtaks 

söömine ning seetõttu süüakse ka väheseeduvaid ning halva kvaliteediga taimi. Siinkohal 

tuleks noorloomade karjatamise puhul arvestada õige loomade arvuga hektari kohta ning 

toimiva karjatamise süsteemiga, kus on võimalus karjamaid vaheldumisi vahetada, et 

loomadele jätkuks piisavalt kvaliteetset karjamaa rohtu. Kultuurkarjamaa planeerimisel 

tuleks ühe vasika kohta arvestada 70-100m2 ja mullika kohta 1500-2500 m2 (Selge jt 2022). 

Tölp (2007) andmetel tuleb ühele noorveisele suveperioodiks arvestada 0,15-0,25 ha 

karjamaapinda.  

Noorveiste karjatamine erineb oluliselt piimaveiste karjatamisest. Enamasti karjatatakse 

lehmikuid suvel ainult karjamaal. Liblikõieliste taimede poolest rikas karjamaarohi on 

noorveistele eriti vajalik kuna see rahuldab loomade proteiinitarbe. Karjamaal karjatades 

peab mullikatel olema vabalt saadaval puhas joogivesi, mineraalsööt, sh keedusool. 

(Poikalainen 2006) 
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Kõige lihtsamaks viisiks peetakse vabakarjatamist, kuid see ei ole taimede seisukohast kuigi 

efektiivne, sest toimub pidev rohu tallamine. Mõistlikum on rakendada kopliviisilist 

karjatamist, kus karjamaa on jagatud võrdseteks kopliteks. See võimaldab kasutada 

karjatamisringe ehk koplite kindlas järjekorras kasutamist. Kui koplis karjatamine 

lõpetatakse tuleb sinna kasvama jäänud rohi maha niita, sest siis välditakse roojast energiat 

ja toitaineid saavate nn rammutukkade teket, mida loomad hiljem ei söö. Ringkasutamisel 

jõutakse tagasi karjatamist alustatud koplisse, kus rohi on jõudnud juba taastuda 

(Poikalainen 2006). Kui kõiki karjamaid ei suudeta üle karjatada, tuleks rohi niita ja teha 

sellest näiteks silo (Tölp 2007). 

Noorveiste karjamaal pidamisel on söötmisele ja söödale tehtavad kulutused väiksemad, sest 

sööda varumisele ja ette andmisele kulutusi ei tehta. Loomade karjamaal pidamise aeg on 

piiratud rohu vegetatsiooniperioodiga.  

 

 

1.4.2 Lehmikute heaolu, tervis ja käitumine  

 

Lehmikute kõige loomulikumaks keskkonnaks peetakse nende pidamist karjamaal, aga see 

on neile ka suureks elamuseks, tekitades olulisi muutusi nende käitumismustrites. Ollakse 

seisukohal, et lehmikute seksuaalkäitumist on karjamaal lihtsam jälgida, kui laudas asemetel 

ja/või kitsastes vahekäikudes. Loomade jälgimine karjamaal annab infot nende käitumise ja 

vajaduste kohta. Veised on karjaloomad ja seetõttu on neile omane grupikäitumine – süüakse 

ja magatakse koos ning igale karjale on oma sotsiaalne struktuur. See tähendab, et enamuse 

ajast on loom osaline 10-12 pealisest grupist, kuhu kuuluvad üldjuhul sama vanad ja koos 

kasvanud loomad. Loomade kontrollimine karjamaal on oluline, eriti kui loomad viibivad 

suurtes gruppides. (Kass, Arney 2018) 

Lehmikute karjatamine võimaldab neil läbi suve liikuda värskes õhus, mis tugevdab nende 

tervist. Kirjanduses märgitakse, et farmides, kus loomi ei karjatata võib esineda rohkem 

lonkavaid loomi võrreldes farmidega, kus praktiseeritakse karjatamist (Kass, Arney 2018). 

Samas ei ole karjamaal karjatamise puhul haigestumise risk siiski välistatud. Levinud on 

erinevad soole ja kopsuparasiidid ning täid.  
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Teine negatiivne aspekt on see, et lehmikud kasutavad osa söödud energiast ja toitainetest 

liikumiseks, mitte aga kasvamiseks. Samuti võivad lehmikud kannatada ilmastiku mõjude 

(liigne kuumus, tugevad vihmasajud) all. Ilmastikust tingitud mõjude vähendamiseks ja 

vältimiseks on soovitav karjamaale rajada kas looduslikud või spetsiaalselt ehitatud 

lamamise võimalustega varjualused (Hulsen 2010).  

 

 

1.4.3 Lehmikute kontrollitud söötmine farmis  

 

Piimaveiste noorkarja farmis pidamisel on kaks levinumat pidamisviisi: lõas - ja  

vabapidamine. Lõas pidamisel on igal loomal oma koht ja nad on tihedalt üksteise kõrval. 

Seoses uute noorkarjalautade ehitusega ja olemasolevate rekonstrueerimisega on viimasel 

ajal hakanud aina rohkem levima vabapidamine. Lehmikute vabalt pidamiseks on erinevaid 

võimalusi: kummimattidega varustatud puhkelatrites pidamine (allapanu puudub), 

sügavallapanul pidamine ja kaldpõrandal pidamine (puhkeala põranda kalle 6-10%, allapanu 

vajadus on suur). (Kiiman jt 2013)  

Tänapäevastes piimaveiste noorkarja farmides kasutatakse nn süsteemset pidamist, mis 

tähendab, et lehmikud grupeeritakse vastavalt vanusele rühmasulgudesse. Lehmikute 

kasvades viiakse nad järk-järgult edasi järgmistesse lehmikute gruppi. Grupi vahetusel on 

otstarbekas mullikaid kaaluda, sest ainult nii on võimalik saada vahetut tagasisidet 

rakendatud söötmise ja jõudluse kohta. Selliselt toimides on võimalik hälvete esinemisel 

jõudluses (liiga kiire või aeglane massi-iive) vigu operatiivsemalt parandada. (Ots 2019)  

Väiksemates farmides võib loomagruppe moodustada ka suurema vanusevahega loomadest. 

(Hulsen 2016)  

Tänapäevastes noorkarjafarmides söödetakse lehmikuid enamasti täisratsioonilise 

segasöödaga ja igale grupile on koostatud individuaalne söödaratsioon. Söödaratsioonide 

koostamisel, tuleb arvestada eri vanuses olevate lehmikute toitefaktorite vajadustega. 

Nooremate loomade organism ei ole suurte koresööda koguste seedimiseks piisavalt 

väljaarenenud ja seetõttu peaks nende söödaratsioon sisaldama enam jõusööta. Ka on nende 

energia, proteiini jt toitefaktorite vajadus suurem. Vanemate loomadega on aga täpselt 

vastupidi. Lisaks on oluline jälgida söödaratsiooni kompositsiooni ja lehmikute eale vastavat 
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kuivaine söömust. Kärt (2011) märgib, et kuivõrd söömus on mõjutanud paljudest teguritest, 

nagu söötade omadused, keskkonnatingimused, loomade füsioloogiline seisund jt, siis on 

otstarbekas söödajääkide üle pidada igapäevaselt arvestust. Kui sööta tuleb puudu või jääb 

üle, tuleb kindlasti leida õige põhjus ja viga parandada. Kokkuvõtlikult võib öelda, et  

söödaratsioon peab olema koostatud nii, et see soodustaks igakülgselt noorveiste kasvu ja 

arengut (Parol jt 1996).  

 

 

1.8.1 Loomade heaolu, tervis ja käitumine  

 

Investeerimisvõimaluste kasv Eestis on aidanud kaasa karjade pidamistingimuste ja heaolu 

parendamisele. Erinevad teadlased on leidnud, et võrreldes lõaspidamisega on 

vabapidamisel loomade sigivus oluliselt parem ning neil esineb vähem haiguseid (Valde jt 

1997; Siemensen jt 2010).  Ka on vabapidamisega lautades loomadel võimalik vabalt 

liikuda, sotsiaalselt suhelda ning loomuomaselt käituda. 2004. aastal keelustati Norras uute 

lõaspidamisega lautade rajamine ning 2023. aastal on sea lõaspidamisega farmides 

loomapidamine keelatud (Siemensen jt 2010).  Eestis lubavad regulatsioonid veiseid lõas 

küll pidada, aga tuleb jälgida, et lõõg peab võimaldama neil vabalt süüa, juua, maha heita ja 

üles tõusta. Lõastamisvahend ei tohi olla poov ega looma vigastada. Veiste aastaringsel lõas 

pidamisel tuleb neil võimaldada korrapärane juurdepääs õues asuvale jalutusväljakule 

(Riigiteataja 2021).  

Olenemata farmis kasutavast pidamise viisist on oluline kasutada kuiva allapanu ja hoida 

puhkealal puhtust.  

Noorloomade tervise ja heaolu tagamisel on olulisel kohal veel ka lauda sisekliima. Lautades 

tuleb kindlasti tagada piisav ventilatsioon, et tagada optimaalne õhuniiskus ja vältida 

erinevate gaaside, nagu näiteks ammoniaak, suurt kontsentratsiooni. (Kaasik jt 2013)   
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2.1 Uurimustöö materjal ja metoodika  

 

Katse noorveistega viidi läbi ajavahemikul mai kuni september 2021. aastal (kokku 123 

päeva), Ida-Virumaal asuvas loomakasvatusettevõttes Purtse Farm OÜ. Ettevõtte 

põhitegevusalaks on piimakarjakasvatus. Farmis on kokku 200 eesti holsteini tõugu veist, 

kellest 90 on lüpsilehmad ja 110 noorveised. Noorveiseid peetakse lüpsilehmadest eraldi 

omaette laudas, vastavalt vanusele grupeerituna kuni seemenduseani eraldi rühma sulgudes. 

Seemendatud mullikaid peetakse samas laudas lõastatult.  

Katses oli kokku 60 noorveist (tabel 5). Katsegrupid moodustati vastavalt noorloomade 

pidamisviisile (laudas ja karjamaal) ja füsioloogilisele seisundile (noorveised alates 

kuuendast elukuust kuni rektaalselt tiineks tunnistamiseni ehk lehmikud ja rektaalselt tiineks 

tunnistatud mullikad ehk tiined mullikad).  

 

Tabel 5. Katseloomade arvuline jagunemine olenevalt pidamisviisist ja füsioloogilisest 

seisundist 

Pidamise viis Lehmikud Tiined mullikad Kokku 

Laudas 12 18 30 

Karjamaal 14 16 30 

Kokku 26 34 60 

 

 

 

 

 

 

2. EKSPERIMENTAALNE OSA  
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2.1.2 Katseloomade pidamine ja söötmine  

 

Katseperioodil peeti laudas olevaid lehmikud põhu allapanuga aedikutes, tiineid mullikaid 

aga asemetel lõastatult. Karjatatavad katseloomad viibisid karjamaal üldjuhul kogu 

katseperioodi vältel. Karjatamiseks rajati neli eraldi koplit, kaks kummagi katseegrupi 

loomade tarbeks. Otsese päikesekiirguse eest varjumiseks oli lehmikute koplisse paigutatud 

spetsiaalne varjualune, mida sai liigutada vastavalt loomade liikumisele ühest koplist teise.  

Katse käigus seemendati laudas kolme ja karjamaal viit lehmikut. Karjamaal seemendamine 

oli keeruline, sest suurtest koplitest oli indlevate loomade kätte saamine raskendatud. Laudas 

poegis kaks mullikat, üks juunis ja teine augustis, vastavalt 51-ndal ja 107-ndal katsepäeval. 

Karjamaal poegis samuti kaks mullikat üks juulis, teine augustis ja seega olid nad karjamaal 

vastavalt 85 ja 114 katsepäeva. Poeginud mullikatele lõppes katse poegimise päeval.  

Enne katse algust võeti laudas peetavate noorveiste söödaratsioonide koostamiseks 

põldheinasilost representatiivne söödaproov. Hein ja muljutud oder hinnati organoleptiliselt 

ja nende keemiline koostis ning toiteväärtus võeti söödaratsiooni koostamiseks söötade 

keemilise koostise ja toiteväärtuse tabelist (Sikk 2004). Heina puhul võeti arvesse, et 

tegemist on õitsemise kasvufaasis koristatud kõrreliste heintaimedega. Representatiivsed 

karjamaarohu proovid võeti nii seemendamata lehmikute kui tiinete mullikate karjamaalt 

katse alguses ja kaks kuud peale katse algust. Domineerivateks taimedeks karjamaal olid 

aasnurmikas, valge ristik ja roogaruhein. Põldheinasilo ja karjamaarohi analüüsiti EMÜ 

söötmisteaduse õppetooli söödalaboris, kasutades üldtunnustatud analüüsimetoodikaid 

(tabel 6) (Horwitz 2005).  

Laudas peetavate katseloomade söödaratsioonide koostamisel võeti arvesse piimaveiste 

uuendnoorkarja üleskasvatamise strateegias (Ots 2019) toodud põhimõtteid. Põhisöödana 

kasutati ratsioonis 2020 aasta suvel valmistatud esimese niite põldheinasilo (tabel 6). 

Lehmikutele söödeti lisaks kõrreliste heina ja muljutud otra. Mineraalainete ja vitamiinide 

tarbe rahuldamiseks lisati mõlema katsegrupi söödaratsiooni firma Schaumann mineraal-

vitamiin sööta Rindavit 46 ATG-d ja keedusoola.  

Laudas peetavaid katseloomi söödeti täisratsioonilise segasöödaga üks kord päevas kell 

10:00. Segasööda jäägid jäid söödalaval 5% piiridesse.  
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Tabel 6. Katses kasutatud rohusöötade keemiline koostis ja toiteväärtus (g/kg kuivaines)  

Näitajad 
Põldheinasilo 

(n=1) 

Karjamaarohi 

Lehmikud (n=2) 
Tiined mullikad 

(n=2) 

Kuivaine 298 168 200 

Kuivaines 

     proteiin 150 251 219 

     toorkiud 246 167 225 

     toorrasv 34 36 33 

     kaltsium 11,0 8,7 6,3 

     fosfor 3,0 3,9 3,8 

     metaboliseeruv 

     energia, MJ 
9,4 11,3 11,0 

     metaboliseeruv 

     proteiin 
76 92 90 

     vatsa 

     proteiinibilanss 
19 93 66 

 

Karjatatavate noorveiste söödaratsiooni ei olnud võimalik koostada enne katse algust, sest 

söödava karjamaarohu kogust on väga raske prognoosida, samuti mõõta. Seetõttu koostati 

antud söödaratsioonid võrdluseks laudas peetavate katseloomade söödaratsioonidega 

retrospektiivselt (tabel 7), võttes arvesse lehmikute ja tiinete mullikate elatuseks ja 

kehamassi juurdekasvuks ning tiinetel mullikatel ka tiinuseks vajaminev metaboliseeruva 

energia tarve (tabel 8). Oll (1995) andmetel võrdub veise elatustarve nende 0,473 kordse 

ainevahetusmassiga ja kehamassi ühe kg juurdekasvuks kulub 60 MJ metaboliseeruvat 

energiat. Lootetarbe arvutamisel võeti aluseks katselehmade keskmine tiinus katseperioodil 

(keskmiselt jäi katse lõpus tiinete mullikate poegimiseni 79 päeva).  

Karjamaarohu kasv oli katse alguses, maikuus, kiirem (lisa 1), suve edenedes see aga 

aeglustus, kusjuures suurt rolli mängis selles ilm. Sellepärast ei suutnud noorveised katse 

alguses kõike rohtu karjamaal ära tarbida ja kippusid seda tallama. Juunikuus, mil algasid 

aga kuumad ja sademete vaesed ilmad (35% vähem kui tavapäraselt) hakkas rohu kasv 

aeglustuma (lisa 2). Juuli lõpus täheldati karjamaal karjamaarohu kõrbemist ja rohtu kippus 

söödaks nappima (lisa 3). Vegetatsiooniperioodi lõpus rohu kasv mõneti taastus (lisa 4). 

Karjamaarohu vähesusest andis märku ka loomade aedikutest üle hüppamine parema 

leidmiseks väljast poolt koplit. Vastavalt rohu kasvu intensiivsusele karjamaid roteeriti.  
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Tabel 7.  Katses kasutatud söödaratsioonide keskmine kompositsioon, keemiline koostis ja 

toiteväärtus (g/ kg kuivaines)    

Näitajad 

Laudas Karjamaal 

 Lehmikud Tiined 

mullikad 

Lehmikud Tiined 

mullikad 

Söödaratsiooni kompositsioon  

   põldheinasilo 876 900 - - 

   karjamaarohi - - 908 901 

   kõrreliste hein 45 - 72 81 

   muljutud oder 57 - - - 

   mineraal-vitamiin sööt1 16 15 15 14 

   keedusool 6 5 5 4 

Söödaratsiooni keemiline koostis 

   proteiin 142 147 234 204 

   toorkiud 234 241 176 230 

   toorrasv 32 33 34 32 

   kaltsium 12,2 12,9 9,2 6,9 

   fosfor 3,5 3,4 4,0 3,9 

Söödaratsiooni toiteväärtus  

   metaboliseeruv energia, 

   MJ 
9,4 9,2 10,8 10,5 

   metaboliseeruv proteiin 76 75 89 87 

   vatsa proteiinibilanss 12 19 82 56 
1 

Laudas kasutati mineraal-vitamiin sööta Rindavit 46 ATG, mis sisaldas ühes kg 140 g kaltsiumit, 30 g fosforit, 

100 g naatriumi, 70 g magneesiumit, 6100 mg tsinki, 5100 mg mangaani, 1100 mg vaske, 40 mg koobaltit, 60 

mg joodi, 35 mg seleeni, 1000000 RÜ A vitamiini, 80000 RÜ D3 vitamiini ja 5000 mg E vitamiini. Karjamaal 

kasutati mineraal-vitamiin sööta Leckmasse, mis sisaldas ühes kg 60 g kaltsiumit, 20 g fosforit, 100 g 

naatriumi, 100 g magneesiumit, 6000 mg tsinki, 4000 mg mangaani, 1200 mg vaske, 18 mg koobaltit, 100 mg 

joodi, 40 mg seleeni, 250000 RÜ A vitamiini, 50000 RÜ D3 vitamiini ja 500 mg E vitamiini.  

 

Karjamaarohu puuduse kompenseerimiseks söödeti lehmikutele ja tiinetele mullikatele 

karjamaal täiendavalt heina, kogu katseperioodi keskmisena vastavalt 0,84 kg ja 1,07 kg 

päevas. Selleks viidi ca 150 kg kaaluv heinarull koplitesse, vastavalt kas kahe või ühe 

nädalase intervalliga. Mineraalainete ja vitamiinide tarbe rahuldamiseks kasutati karjamaal 

firma Schaumann nn lakuvanne Leckmasse ja keedusoola.  

Kõikidel katseloomadel oli vaba juurdepääs puhtale joogiveele, kusjuures karjatatavate 

loomade jooginõud täideti igapäevaselt.  
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Tabel 8. Karjamaarohu retrospektiivne kuivaine söömuse kalkulatsioon 

Näitajad 
Seemendamata 

lehmikud 

Tiined  

mullikad 

Katseloomade keskmine mass katseperioodil, kg 411 596 

Elatustarve, MJ ME päevas 43 57 

Katseloomade keskmine juurdekasv katseperioodil, kg 
130 11 

Katseperioodil juurdekasvuks vajaminev ME, MJ  7800 6840 

Juurdekasvu tarve, MJ ME päevas 63 56 

Tiinuse tarve, MJ ME päevas - 3,7 

ME tarve kokku, MJ päevas 106 116 

Kaeti heina arvelt, MJ ME päevas 5,9 7,5 

Karjamaarohu ME sisaldus, MJ/kg kuivaines 11,3 11,0 

Söödud karjamaarohu kuivaine, kg päevas 8,86 9,86 
ME- metaboliseeruv energia  

 

 

2.1.3 Tervisliku seisundi hindamine  

 

Katseloomade tervislikku seisundit hinnati igapäevaselt kogu katseperioodi vältel. Kõik 

tähelepanekud registreeriti vastavasse päevikusse (joonis 4). Hinnati katseloomade silmi ja 

respiratoorseid näitajaid. Silmade vaatlusel  jälgiti, et ei esineks ebatavalist pisaravoolust, 

sarvkesta hägusust või vigastusi. Respiratoorsete näitajate puhul hinnati ninast eritise ja köha 

esinemist.  

Noorveiste jalad ja sõrad olid katseperioodi vältel kõige suurema tähelepanu all. Hinnati 

loomade liikuvust. Terved loomad ei lonka ja neil ei esine kõndimisraskusi – liigutakse 

pikkade ja võimsate sammudega ning pikali heitmine ja tõusmine ei valmista probleeme 

(Anderson 2003). 

Lisaks vaadati ka noorloomade rooja konsistentsi ja toitumust.   
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Joonis 4. Katseloomade tervisliku seisundi hindamise päevik ühel katsepäeval 

 

 

 

2.1.4 Katseloomade kaalulindiga mõõtmine   

 

Kõik lehmikud mõõdeti katse alguses ja katse lõpus spetsiaalse kaalulindiga ANImeter 

(joonis 3). Mõõt (kehamass) võeti esimeste jalgade tagant ja toimingu käigus jälgiti, et 

loomad seisaksid tasasel pinnal. Kõikide loomade kaalulindiga mõõtmise viis läbi üks isik.  

 

Joonis 3. Mõõtelint veiste kehamassi määramiseks 

 

 

 

2.1.5 Katseandmete statistiline analüüs  

 

Katseandmeid töödeldi variatsioonstatistiliselt kasutades tabelarvutusprogrammi MS Excel 

2019. Leiti tunnuste keskmised väärtused, toodi välja standardhälve, miinimum ja 

maksimum. T-testiga hinnati erineva pidamisviisiga (karjamaal vs. laudas pidamine) 

katsegruppide jõudlusnäitajate erinevust ja seda eraldi nii lehmikute kui tiinete mullikate 

osas. T-testi läbiviimiseks teostati algselt F-test, et leida andmete hajuvuste võimalik 

erinevus. Kui andmete hajuvus oli statistiliselt oluline, siis kasutati keskmiste erinevuste 
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olulise hindamiseks statistika funktsiooni T-test ,,Two-Sample Assuming Unequal 

Variances’’. Kui hajuvus ei erinenud, siis kasutati T-testi ,,Two-Sample Assuming Equal 

Variances’’. Hii-ruut testiga hinnati katseloomade terviseprobleemide erinevust erinevate 

pidamisviiside (karjamaal vs. laudas pidamine) korral nii koos kui ka lehmikute ja tiinete 

mullikate osas eraldi. Statistiliselt olulisuse piiriks erinevuste hindamisel oli P<0,05.  

 

 

2.2 Tulemused ja arutelu 

 

2.2.1 Lehmikute ja tiinete mullikate jõudlusnäitajad 

 

Lehmikute ja tiinete mullikate jõudlusandmetes antud katses statistilisi erinevusi ei leitud 

(tabel 9). Üheks põhjuseks võib siin olla katsegruppide kehamasside suur varieeruvus nii 

katse alguses ja sellest tulenevalt ka katse lõpus. Lehmikute katsegrupi kehamassi erinevus 

laudas ja karjamaal peetavate loomade vahel oli katse alguses vastavalt 355 kg ja 277 kg. 

Tiinete mullikate katsegruppides oli kehamasside vahe katse alguses vastavalt 423 kg ja 455 

kg. Selliste loomade valiku katsesse tingis asjaolu, et katse viidi läbi farmis, kus peetavate 

piimaveiste koguarv on suhteliselt väike (90 lüpsilehma ja 110 noorveist) ja seepärast tuli 

katsegruppide kriitilise arvu loomade saamiseks võtta väga erineva kehamassiga loomad. 

Märkida tuleks veel seda, et katseloomade kehamassi määramiseks kasutati mõõdulinti, sest 

loomade kehamassi kaalumise võimalus farmis puudus. Kuigi mõõtmise viis läbi üks ja sama 

isik, ühte moodi ja samades tingimustes, ei pruugi kasutatud mõõtmise metoodika olla nii 

täpne kui seda oleks olnud loomade vahetu kaalumine.  
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Tabel 9. Lehmikute ja tiinete mullikate jõudlusandmed  

Näitajad 
Laudas Karjamaal 

P -

väärtus 
x̄ SD Min Max x̄ SD Min Max 

Lehmikud 

Kehamass katse 

alguses, kg 
289 138 144 510 339 88 205 482 0,280 

Kehamass katse 

lõpus, kg 
428 116 330 660 473 83 349 591 0,219 

Juurdekasv katse-

perioodil, kg 
139 38 80 186 135 24 94 177 0,721 

Ööpäevane massi-

iive, g 
1129 307 650 1512 1093 196 764 1439 0,721 

Tiined mullikad 

Kehamass katse 

alguses, kg 
577 120 408 831 570 126 408 863 0,871 

Kehamass katse 

lõpus, kg 
698 83 557 840 677 101 561 874 0,518 

Juurdekasv katse-

perioodil, kg 
121 54 9 198 108 46 11 167 0,432 

Ööpäevane massi-

iive, g 
994 423 176 1610 882 361 96 1358 0,414 

SD- standardhälve; Min-miinimum; Max- maksimum; x̄- aritmeetiline keskmine 

 

Ootuspärasele vastupidiselt oli karjamaal peetavate veiste keskmine juurdekasv ja 

ööpäevane massi-iive katseperioodil numbriliselt väiksem kui laudas peetavatel veistel. Seda 

eeskätt seetõttu, et karjamaalt said lehmikud 1,4 MJ ja tiined mullikad 1,3 MJ 

metaboliseeruvat energiat iga söödud ratsiooni kuivaine kg kohta rohkem kui laudas. 

Siinkohal peab märkima, et karjatatavate noorveiste söödaratsiooni energiasisaldus leiti 

arvutuslikult, kasutades noorveiste juurdekasvu katseperioodil ja proovideks võetud 

karjamaarohu energiasisaldust. Kui tavapraktikas selliselt arvutatud karjamaarohu kuivaine 

söömuse ja sealt edasi leitud söödaratsiooni energeetiline sisaldus ennast õigustab, siis antud 

katses see nii välja ei tulnud.  

Oma osa eeltoodus võib olla katseperioodil valitsenud heitlikul ilmal. Rohukasv oli maikuus 

piisava soojuse ja niiskuse olemasolul pigem kiire ning loomadel jäi osa rohust söömata ja 

nad kippusid seda tallama. Juunis kui algasid kuumad, kuid sademete vaesed ilmad, vananes 

rohi kiiresti ja selle kasv aeglustus. Juuli lõpus täheldati karjamaal juba rohu kõrbemist. 

Rohu puudus karjamaal kompenseeriti sinna viidud heinaga. Seetõttu võib arvata, et kevadel 

ja suve alguses kui rohtu oli piisavalt kasvasid noorveised karjamaal juurde küll rohkem, 

kuid suve keskel, teises pooles ja sügisel oli see karjamaarohu ja selle väiksemast 
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energiasisaldusest tingituna väiksem. Karjamaal lisaks söödetud hein, mis sisaldas 

karjamaarohuga võrreldes ca 2 MJ metaboliseeruvat energiat kuivaine kg vähem, 

juurdekasvu ei kompenseerinud. Kokkuvõtlikult tuleb tõdeda, et suvistel ilmaoludel on suur 

mõju noorveiste jõudlusele. Kui ilmaolud toetavad rohukasvu ühtlaselt kogu 

karjatamisperioodi vältel on ka noorveiste juurdekasv ühtlane ja lõpp-kokkuvõttes suurem 

ning vastupidi. Liigne kuumus ja sademete nappus mõjuvad nii rohukasvule ja kvaliteedile 

kui sellest tulenevalt ka noorveiste jõudlusele pidurdavalt.  

Siinkohal tuleks ettevõttes kaaluda kevadperioodil karjamaadel rohu tallamise vähendamise 

eesmärgil portsjonkarjatamise rakendamist ning rohukasvu aeglustumisel täisratsioonilise 

segasööda lisasöötmise võimalust karjamaal, kompenseerimaks paremini ilmastikust 

tingitud mõjusid.  

Katsetulemustest selgus, et ka katsegruppide sisene noorveiste ööpäevane massi-iive on 

suure varieeruvusega. Lehmikutel laudas ja karjamaal vastavalt 862 g ja 675 g ning tiinetel 

mullikatel 1434 ja 1262 g ööpäevas. Oma osa on siin kindlasti katsegruppidesse valitud 

noorveiste heterogeensusel. Näiteks osad tiined mullikad saavutasid katseperioodil tõule 

vastava täiskasvanud looma kehamassi ja seetõttu oli nende massi-iive väiksem. Suurem 

probleem farmis on aga pigem selles, et lehmikute katsegruppides oli ca 65% ja tiinete 

mullikate katsegruppides ca 67% loomi, kes kasvasid ööpäevas juurde enam kui 1000 g 

ööpäevas. Samas kui Eesti noorveiste söötmisstrateegia kohaselt seemendamata lehmikute 

(6-14 kuud) soovituslik ööpäevane juurdekasv on keskmiselt  ca 850 g ööpäevas ja tiinetel 

mullikatel (14-24 kuud) keskmiselt ca 700 g ööpäevas (Ots 2019). Sellest tulenevalt võib 

arvata, et noorveiste udar ja reproduktsiooniorganite ümbrus rasvub, nad ei jää tiineks ja 

nende piimajõudlus lehmana on väiksem. Poegivatel mullikatel on aga enam raskeid 

poegimisi ja neil võib suurema tõenäosusega esineda poegimisjärgselt rohkem rasvade 

ainevahetusega seotud haigusi (Kalmus jt 2015; Pentjärv 2016). 

 

 

2.3.1 Tervisliku seisundi hindamine  

 

Tervisega esines probleeme vähem karjamaal peetud noorloomadel (P<0,05), samas 

probleemseid noorveiseid esines statistiliselt usutavalt enam nii lehmikute kui tiinete 
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mullikate laudas pidamisel (tabel 10). Probleemide esinemine eraldi vaadatuna 

pidamisviiside vahel oluliseks ei osutunud.  

 

Tabel 10. Lehmikute ja tiinete mullikate tervislik seisund laudas ja karjamaal 

Näitajad Lehmikud Tiined mullikad Laudas 

kokku 

Karjamaal 

kokku Laudas Karjamaal Laudas Karjamaal 

n % n % n % n % n % n % 

Probleemideta 

loomad 
2a 16,7 9b 64,3 5a 27,8 11b 68,7 7a 23,3 20b 66,7 

 

Probleemidega 

loomad 
10a 83,3 5b 35,7 13a 72,2 5b 31,3 

23
a 

76,7 10b 33,3 

 

Respiratoorsed 

probleemid, sh 
4 33,3 3 21,4 4 22,2 3 18,8 8 26,7 6 20,0 

    eritis ninast 2 16,7 1 7,1 3 16,7 1 6,3 5 16,7 2 6,7 

    köha esinemine 2 16,7 2 14,3 4 22,2 2 12,5 6 20,0 4 13,3 

Probleem jalgadega 4 33,3 1 7,1 4 22,2 1 6,3 8 26,7 2 6,7 

Reproduktsiooni 

probleemid, sh 
2 16,7 1 7,1 2 11,1 1 6,3 4 13,3 2 6,7 

     ei tiinestunud 2 16,7 1 7,1 - - - - 2 6,7 1 3,3 

     raskeid poegimisi - - - - 2 11,1 1 6,3 2 6,7 1 3,3 
Märkus. Statistiline erinevus lehmikute ja tiinete mullikate laudas ja karjamaal peetud katsegruppide ning 

kogu noorkarja laudas ja karjamaal peetud katsegruppide vahel on märgitud tähtedega a ja b (P < 0,05). 

 

 

Kogu katse vältel ei tuvastatud ühelgi katseloomal silmadest ebatavalist pisaravoolust, 

sarvkesta hägusust või vigastusi. Samuti ei tuvastatud ühelgi katseloomal probleeme rooja 

konsistentsiga. Toitumus oli katse alguses probleemne ainult ühel karjamaa katsegrupis 

oleval lehmikul, sest antud loom oli enne katse algust kõhn ja mäletses kehvasti. Karjamaal 

olles tema mäletsemine taastus ja toitumus paranes kiiresti. Teiste katseloomade toitumuses 

kõrvalekaldeid ei esinenud. Eeltoodust tulenevalt antud tervisliku seisundite hindamise 

parameetreid katsegruppide vahel antud töös eraldi välja ei toodud. 

Lehmikute katsegruppides oli probleemidega loomi kokku 15, vastavalt kümme looma 

laudas ja viis karjamaal. Laudas peetavatel lehmikutel oli karjamaal peetavate lehmikutega 

võrreldes enam probleeme hingamisteede ja jalgadega ning tiinestumisega. Tiinete mullikate 

katsegruppides oli probleemidega loomi kokku 18, vastavalt 13 laudas ja viis karjamaal. 

Sarnaselt laudas peetavatele lehmikutele esines ka laudas peetavatel tiinetel mullikatel enam 

hingamisteede ja jalgade probleeme ning neil esines poole rohkem raske poegimise 

juhtumeid.  
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Respiratoorseid probleeme (eritist ninast ja köha) esines 26,7% laudas ja 20,0% karjamaal 

peetud katseloomadest. Laudas võis üheks respiratoorsete probleemide põhjuseks olla 

ebasobiv mikrokliima, sest katseloomad viibisid vanas kolhoosiaegses laudakompleksis. 

Laudaõhu vahetumise suurendamiseks vabastati laudas olevad õhu sisselaskeavad (sh hoiti 

uksi lahti) ja katusel olevad õhu väljalaske korstnad, samas välditi tuuletõmmet. Teise 

põhjusena laudas aga ka karjamaal peetud katseloomadel võib arvata viirushaigust, sest viis 

päeva peale katse algust tuvastati samas farmis peetavatel lüpsilehmadel viiruse 

sümptomid – köha, eritis ninast ja kõrge palavik, mis viis piimatoodangu languseni. 

Võimalike haiguste tuvastamiseks lüpsilehmadel võeti piimatankist proov, mida analüüsiti 

Tartu Veterinaar - ja Toidulaboratooriumis. Noorkarja eraldi ei analüüsitud. Labori 

analüüsitulemusest selgus, et lüpsilehmadel on veiste paragripp-3. Antud viirushaiguse näol 

on tegemist veiste paramüksoviroosiga, mida iseloomustab palavik, ülemiste hingamisteede 

põletik ja raskematel juhtudel ka kopsupõletik. Kuivõrd antud haigusele on veised 

vastuvõtlikud olenemata vanusest ja kõige raskemini võivad haigestuda kümne päeva kuni 

ühe aasta vanused noorloomad, siis arvati, et ka noorkarjal on sama haigus (Põllumajandus- 

ja toiduamet 2020). Kujunenud arvamust kinnitas ka asjaolu, et katseloomade respiratoorsete 

probleemide esinemine langes kokku lüpsilehmadel diagnoositud veiste paragripp-3ga. Kõik 

sümptomid möödusid seitsme päevaga.  

Probleeme jalgadega esines rohkem laudas kui karjamaal peetavatel katseloomadel, 

vastavalt kaheksal ja kahel loomal 30-st. Laudas peetud katseloomade vaatluse tulemusena 

nähti mitmel katseloomal sõravigastusi ja küürus seismist, mis viitab ebameeldivusele ja 

valutundele. Et tiineid mullikaid peeti lõas oli vigastuste tekkel oluline osa nii asemete 

libedusel kui betoonpinnale lamama heitmisel ja püsti tõusmisel, mis võis piisava allapanu 

puuduse korral kahjustada nii nende randmeid kui kandu. Asemete vähene puhtus võib viia 

ka sõrainfektsioonide tekkeni (Kofler jt 2015). Karjamaal peetavatel loomadel otsest 

lonkamist ei täheldatud, nad tõusid ja heitsid lamama normaalselt. Küll aga oli katse alguses 

sõraprobleem ühel lehmikul ja ühel tiinel mullikal, mis katse edenedes kadus. 

Katse ajal esines reproduktsiooni probleeme kokku kuuel loomal, sh kolm lehmikut ei 

tiinestunud ja kolmel mullikal oli raske poegimine.  

Mitte tiinestumist esines kahel lehmikul laudas ja ühel karjamaal. Veterinaarne kontroll 

tuvastas laudas peetud mittetiinestunud lehmikutel liiga väikesed ja välja arenemata emakad. 

Probleemi lahendamiseks soovitas loomaarst süstida nendele kahele lehmikule D-vitamiini. 
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Samas võis siin aga olla põhjuseks ka katse-eelselt söödetud toitefaktorite poolest 

tasakaalustamata ja puudulik söödaratsioon või eakaaslaste käitumuslikud probleemid, 

näiteks söödale vaba juurdepääsu takistamine. Karjamaal olnud lehmikul oli põhjuseks 

emaka puudumine, sest ta oli erisooline kaksik.  

Rasket poegimist esines karjamaal ühel ja laudas kahel loomal, kellest üks hukkus. Laudas 

peetud tiinete mullikate liikumine oli piiratud, nad olid enamasti ühes asendis. Mullikate 

vähene liikuvus jätab lootele vähem ruumi arenguks, vasikad on emakas tihti tagurpidi 

asendis ning poegimised saavad toimuda ainult loomaarsti abiga (Jalakas 2018). 

Siemensen’i jt (2010) märgivad, et poegimisega seotud probleemide vähendamiseks on 

Norras tänaseks keelatud uute lõaspidamisega farmide rajamine, mistõttu võib arvata, et 

loomakasvatajad peavad antud loomade heaoluga seotud probleemi oluliseks. Karjamaal 

peetud katselooma raske poegimise põhjus võis olla tingitud reproduktsiooniorganite 

rasvumisest, mis osaliselt seostub katse-eelse üle söötmisega laudas, aga ka suve esimese 

poole rohke ja energiarikkama karjamaarohu liigse tarbimisega. 

Lisaks eeltoodule esines mõnel karjamaal peetaval lehmikul viirushaigust papillomatoosi 

ehk käsntõve, mis väljendus papilloomide (käsnade) esinemises näo ja kaelapiirkonnas. 

Antud viirusele on eriti vastuvõtlikud noorloomad, nakatumisel ilmuvad papilloomid kolme 

kuni nelja kuu pärast, mis kaovad ilma ravita nelja kuni kuue kuu jooksul (Papillomatoos 

veistel 2006). Papillomatoos on iseenesest väga nakkav haigus ning avastamise korral oleks 

õige haige loom tervetest eraldada. Samas ei pruugi see haigus aga kõigil loomadel 

kliiniliselt väljenduda. Et katses olevad noorloomad nakatusid eeldatavasti juba enne katse 

algust ja seda esines ainult üksikutel loomadel, siis katse käigus loomi ei eraldatud ning 

spetsiaalset ravi ei tehtud. 
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Käesolevas magistritöös anti kirjanduse põhjal ülevaade piimaveiste noorkarja 

üleskasvatamise põhimõtetest nende erinevatel eluetappidel, sh toitumusest ja heaolust, 

noorkarja söötmiseks kasutatavatest peamistest söötadest ning võõrutatud lehmikute ja 

tiinete mullikate söötmisstrateegiatest laudas kontrollitud söötmise tingimustes ning 

karjamaal. Selle uurimistöö eesmärgiks oli välja selgitada suveperioodil laudas kontrollitud 

ja karjamaal kontrollimata söötmise ning pidamisviiside mõju võõrutatud lehmikute ja 

tiinete mullikate jõudlusele ja tervisele. 

Katse noorveistega viidi läbi ajavahemikul mai kuni september 2021. aastal Ida-Virumaal 

asuvas loomakasvatusettevõttes Purtse Farm OÜ. Katses oli kokku 60 eesti holsteini tõugu 

noorveist. Katsegrupid moodustati vastavalt noorloomade pidamisviisile (laudas ja 

karjamaal) ja füsioloogilisele seisundile (noorveised alates kuuendast elukuust kuni 

rektaalselt tiineks tunnistamiseni ehk lehmikud ja rektaalselt tiineks tunnistatud mullikad 

ehk tiined mullikad). Lehmikuid peeti laudas põhu allapanuga aedikutes, tiineid mullikaid 

aga asemetel lõastatult. Karjatatavad katseloomad viibisid karjamaal kogu katseperioodi 

vältel. Laudas peetavate lehmikute söödaratsioon koosnes põldheinasilost, kõrreliste heinast 

ja muljutud odrast ning tiinete mullikatele söödeti põldheinasilo. Nende söödaratsiooni 

metaboliseeruva energia sisaldus oli vastavalt 9,4 MJ ja 9,2 MJ kg kuivaines. Karjatatavate 

noorveiste söödaratsioon koosnes peamiselt karjamaarohust, lisaks söödeti kõrreliste heina. 

Karjatatavate lehmikute ja tiinete mullikate söödaratsiooni metaboliseeruva energia sisaldus 

leiti retrospektiivselt, mis oli vastavalt 10,8 MJ ja 10,5 MJ kg kuivaines. Kõikidele 

loomadele söödeti mineraal-vitamiinsööta ja keedusoola. Kõikide katseloomade kehamass 

mõõdeti katse alguses ja katse lõpus ühe isiku poolt spetsiaalse kaalulindiga ANImeter. 

Katseloomade tervislikku seisundit hinnati igapäevaselt kogu katseperioodi vältel. Hinnati 

katseloomade toitumust, silmi (pisaravoolu, sarvkesta hägusust, vigastusi), respiratoorsete 

(eritis ninast, köha), jalgade ja reproduktsiooni probleemide esinemist. Katsetulemuste 

analüüsiks kasutati tabelarvutusprogrammi MS Excel 2019. 

Kirjandusallikate ja uurimistulemuste põhjal võib teha järgmised järeldused: 

• Lehmikute ja tiinete mullikate jõudlusandmetes erinevate pidamisviiside (laudas vs. 

karjamaal) vahel statistiliselt usutavaid erinevusi ei leitud. Selle põhjuseks võis olla 

KOKKUVÕTE JA JÄRELDUSED  
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nii katsegruppide kehamasside suur varieeruvus nii katse alguses ja sellest tulenevalt 

ka katse lõpus kui ka katseloomade kehamassi määramiseks kasutatud kaalulindi 

võimalik ebatäpsus. 

• Katsegruppide suurest heterogeensusest tingituna oli katsegruppide siseselt 

katseloomade ööpäevane massi-iive väga varieeruv. Lehmikutel laudas ja karjamaal 

vastavalt 862 g ja 675 g ning tiinetel mullikatel 1434 ja 1262 g ööpäevas. Lehmikute 

katsegruppides oli ca 65% ja tiinete mullikate katsegruppides ca 67% loomi, kes 

kasvasid ööpäevas juurde enam kui 1000 g ööpäevas. 

• Antud katse tingimustes retrospektiivselt leitud karjatatavate noorveiste keskmine 

söödaratsiooni metaboliseeruva energia sisaldus ei sobinud võrdluseks laudas peetud 

katseloomade söödaratsioonide energiasisaldusega, sest karjamaal enam söödud 

energia ei väljendunud positiivselt katseloomade ööpäevases massi-iibes. Põhjuseks 

karjamaarohu ebaühtlane kasv ja suur sõltuvus vegetatsiooniperioodi ilmastikust. 

• Tervisega esines probleeme vähem karjamaal peetud katseloomadel (P<0,05), samas 

kui probleemseid katseloomi esines enam nii lehmikute kui tiinete mullikate laudas 

pidamisel (P<0,05).  

• Respiratoorsete, jalgade ja reproduktsiooniga seotud probleeme eraldi analüüsides 

pidamisviiside (laudas vs. karjamaal) vahelist statistilist olulist erinevust ei leitud. 

Samas esile võiks tuua laudas võrreldes karjamaal peetud katseloomade suurema 

probleemi jalgadega (8 vs. 2 loomal 30-st), mille peamiseks põhjuseks allapanu 

nappus betoonpõrandatel ja libedad asemed. 
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Based on the literature, this master's thesis provides an overview of the principles of rearing 

young stock at different stages of their lives, including nutrition and feeding, the main feeds 

for young stock and feeding strategies for weaned cows and pregnant heifers under 

controlled feeding conditions and pasture. The aim of this research was to understand the 

different feeding management strategies in the barn or on pasture during the summer, and 

the particular effects on these strategies on the performance and health of weaned and 

pregnant heifers. 

The experiment with young cattle was carried out in the period from May to September 2021 

in the livestock farm Purtse Farm OÜ in Ida-Virumaa. A total of 60 young Estonian Holstein 

heifers were tested. The experimental groups were formed according to the type of housing 

of the young animals (barn and pasture) and physiological status (young bovine animals 

from the age of six months until rectal pregnancy and rectally pregnant heifers). Weaned 

heifers were kept in pens with straw litter in the barn, while pregnant heifers were tethered 

instead. Ungrazed experimental animals remained on pasture for the duration of the 

experimental period. The feed ration for the weaned heifers kept in the barn consisted of 

field hay silage, grass hay and crushed barley and the pregnant heifers were fed field hay 

silage. Their feed ration metabolized energy content was 9.4 MJ and 9.2 MJ kg dry matter. 

The feed ration of the grazed young stock consisted mainly of pasture grass, in addition to 

grass hay. The feed ration of grazing weaned heifers and pregnant heifers with metabolic 

energy content was found retrospectively to be 10.8 MJ and 10.5 MJ kg dry matter, 

respectively. All animals were fed mineral vitamin feed and common salt. The body weight 

of all experimental animals was measured at the beginning of the experiment and at the end 

of the experiment with an ANImeter attached by one person. The health status of the 

experimental animals was assessed daily for the duration of the experimental period. The 

diet, eyes (tear, corneal opacity, lesions), respiratory (nose, cough), legs and reproductive 

problems were assessed. The analysis of the test results was performed using the spreadsheet 

program MS Excel 2019. 

Based on the literature and research results, the following conclusions can be drawn: 

SUMMARY  
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• No statistically significant differences were found in the performance data of weaned 

heifers and pregnant heifers between different housing methods (barn vs. pasture). This 

could be explained due to the large variability in the body weights of the experimental groups 

at the beginning and consequently at the end of the experiment, as well as the possible 

inaccuracy of the weight tape used to determine the body weight of the experimental animals. 

• Due to the high heterogeneity of the experimental groups, the daily weight gain of the 

experimental animals varied widely within the experimental groups. 862 g and 675 g per day 

for heifers in barn and pastures, 1434 and 1262 g per day in pregnant heifers. Approximately 

65% of the experimental groups in cows and approximately 67% in the experimental groups 

of pregnant heifers grew more than 1000 g per day. 

• The average feed ration metabolizable energy content of grazing young stock 

retrospectively found under the conditions of this experiment was not suitable for 

comparison with the energy content of feed rations of experimental animals kept in the barn, 

as no longer fed energy was expressed positively in the daily weight gain of experimental 

animals. The reason is the uneven growth of pasture grass and the high dependence on the 

weather during the growing season. 

• There were fewer health problems in experimental animals kept on pasture (P <0.05), while 

there were more problematic experimental animals in housing both weaned heifers and 

pregnant heifers (P <0.05). 

• A separate analysis of respiratory, foot and reproductive problems did not reveal a 

statistically significant difference between housing (barn vs. pasture). At the same time, the 

bigger problem with the feet of experimental animals kept in the barn (8 vs. 2 out of 30 

animals) could be highlighted, the main reason for which is the lack of bedding on concrete 

floors and slippery places. 
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